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Sverige idag så finns massor 
av tävlingar för proffs, killar 
och tjejer som varje dag gör 

ett kanonjobb i sina verksamheter 
och på så sätt bidrar till att Sverige 
är världsledande inom matlagning

Nu vill vi hylla alla amatörmatlagare 
där ute i stugorna som varje dag står 
och sliter hemma med matlagningen 
och som älskar att prova nya saker.

Att laga mat handlar i mångt och 
mycket om passion till mat och 
färska råvaror, att våga prova och 
framförallt att våga göra fel.

Känner du att du har ett kanon 
recept som slår folk med häpnad så 
laga upp din rätt, skriv recept, ta 
kort och skicka in ditt 

tävlingsbidrag så kan du bli köpings 
första amatörmästerkock.

Gå in på: 
www.education4every1.com för 
information om Youth 2011

Smaklig spis!

önskar

 Marcus Hallgren

Tävlingens Supervisor & Ledamot i 
Svenska kockars 
förening 
Mälardalen

Kval

Inlämning mitt 
recept 
Man skickar in sitt bästa recept och 
en bild tagen på sin tävlingsrätt.

Tänk på att skicka in receptet på 
neutralt A4 samt bild, bifoga 
separat dina kontaktuppgifter 

Sista dag för inlämning 22 april

Uttagning

Jury
En jury på flera personer med bred 
brancherfarenhet kommer att ta ut 
10 tävlingsbidrag som får tävla i två 

semifinaler på ullvigymnasiet

Semifinal

Allt eller inget
I detta moment så kommer 
deltagarna att tävla med sin 

rätt samt att från en råvarukorg 
skapa en dessert.

Final

Att kora en mästare
Den 3:e juni på torget i Köping 
kommer 3 finalister att göra upp om 
titeln Köpings amatörmästerkock på 
scenen under Youth 2011, Finalen 
avgörs med en kulinarisk sjukamp.

En Champ

Mästaren
Till vinnaren väntar fina priser och 
titeln Köpings amatörmästerkock

        Mälardalen      
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Tidsschema
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REGLER
1. Tävlingen är för amatörkockar, proffs är du när du varit anställd som kock.

2. Ingen åldersgräns alla är välkomna att deltaga.

3. Receptet ska var skrivet för 4 personer.

4.Recept och bild ska vara på neutrala A4 papper och kontaktuppgifter på bifogad bilaga.

5. Ta bild på din rätt med vitt underlag och taget snett uppifrån/ sidan(se exempel ovan).

6. Juryns beslut kan inte överklagas.

7.Semifinalisterna kontaktas per telefon och presenteras på hemsidan www.education4every1.com.

8. Education4every1 ges full frihet att publicera och nyttja insända bidrag.

9.Alla semifinalister tävlar med egna råvaror till sin rätt. Desserten i semifinalen samt finalmomenten 

står sponsorer för.
Kontakt: Marcus Hallgren 070/792 11 98

Skicka ditt bidrag senast 22 april till:

Marcus Hallgren

Adress: Bergslagsvägen 21  730 30 Kolsva

OBS : Märk kuvertet med Mattävling

”Bästa vägen till bra mat 
går genom hjärtat och 

när jag hade eget 
Werdshus så var mitt 
motto: Möjligheterna  

är många och 
begränsningarna är få” 

Marcus Hallgren
 Supervisor  i tävlingen     

 Köpings amatörmästerkock

1, Var noga, skriv tydligt

2, Skriv i kronologisk ordning

3, Ange rätt mått eller enhet

4, Glöm inte någon ingrediens

5,  Lycka till !

Skriv receptet rakt och enkelt krångla inte till det, det viktigaste är att tillvägagångssättet stämmer överens med rätten.

Tänk på att det är proffs som bedömer och att det som står i recept och syns på bilden måste stämma med varandra.

Maträtt

Hur ska receptet se ut ???????
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